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Brdar Mario

Úton a konstrukciók színes világában, 
avagy miért kell Prágába menni?

Kivonat

A rezultatív konstrukció kontrasztív (főleg angol, magyar és horvát anyagon 
végzett) vizsgálatából kitűnik, hogy a magyarban és különösen a horvátban 
jóval korlátozottabbak a lehetőségek, mint az angolban, mivel ezekben a nyel-
vekben prototipikus melléknévi rezultatív konstrukciót szinte lehetetlen pro-
duktívan képezni. A generatív nyelvészeten belül észrevették az összefügést 
a Talmy-féle mozgásesemény-tipológia bizonyos elemei és a rezultatív konst-
rukciók között. Snyder javasol egy magasabb szintű generalizációt, az ún. Ösz-
szetett Szó Paramétert (Compounding Parameter), mely szerint a komplex 
állítmányok (mint a rezultatív konstrukció vagy a (mozgás)ige + partikula konst-
rukció) produktívak egy adott nyelvben, ha itt ugyanakkor az összetettszó-kép-
zés is produktív. Mivel a nyelvi adatok nem bizonyítják a korrelációt a rezul-
tatív konstrukció és a produktív összetettszó-képzés között, felmerülhet az 
a gondo lat, hogy a nyelvek közti különbségek magukra a Talmy-féle tipológiai 
paraméterekre vezethetők vissza. Dolgozatomban bemutatom, hogy a moz-
gásesemény-konstrukció ugyanolyan epifenomén, mint a rezultatív, azaz mind-
kettő motiválható a prágai kommunikációs dinamizmus, illetve a centrifugális 
és centripetális állítmány koncepciója által.

1. Bevezetés

A kognitív nyelvészeten belül jelenleg több egymástól elszigetelt földdarab azo-
nosítható, melyeknek művelői általában egy-egy jelenség vizsgálatára szakosod-
nak, sőt még ezeken belül is egymástól gyökeresen eltérő művelési módokat 
alkalmazó csoportok különülnek el egymástól, melyek a különböző megmun-
kálási módokat a hiányzó kommunikáció következtében ‒ vagyis más csoportok 
publikációinak ignorálása miatt ‒ nem vetik össze egymással, és így azok előnye-
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it és hátrányait nem mérlegelik. Tanulmányom célja: bemutatni egy átfogó meg-
oldást és együttműködést kívánó problémát, valamint a hosszú és göröngyös 
utat, amely a generatív nyelvészet által túszul ejtett kognitív ötleten és a Prágai 
iskolán keresztül a megoldáshoz vezet. 

Tanulmányom kiindulópontja egy egyszerű összehasonlítás az angol rezultatív 
konstrukció és kontrasztív (főleg magyar és horvát) megfelelői között. Már kevés 
példa alapján is látható, hogy a lehetőségek a magyarban, és különösen a horvátban 
„kevésbé színesek” mint az angolban, vagy pedig, más értelemben, jóval „színe-
sebbek”, de kognitív nyelvészek nem foglalkoztak a különbségek okával vagy for-
rásával (a motivációval). Mivel mindezidáig nem készült kognitív szempontokat 
figyelembe vevő átfogó nyelvtipológiai javaslat, ironikusnak tűnhet, hogy generatív 
nyelvészek a szerkezetet próbálták összefügésbe hozni több más nyelvi jelenséggel, 
többek között a mozgásesemény Talmy-féle tipológiájával (Talmy 1985, 2001a, b), 
amelyet a kognitív nyelvészet keretein belül fedeztek fel először. Miután megmu-
tatom, hogy ez a próbálkozás gyenge lábakon áll, mivel kontrasztív tények nem 
támasztják alá, megkísérlem feltárni a kognitív és funkcionális nyelvészeti elmé-
letek integrációs lehetőségeit, és egy olyan tágabb elméleti keretet dolgozok ki, 
amelybe beleemelem a prágaiak „kommunikációs dinamizmus” fogalmát, illetve 
a centrifugális és centripetális állítmány koncepcióját is (Curme 1931; Mathesius 
1961; Vachek 1961). Az így kialakított keret nemcsak a rezultatív konstrukció vagy 
mozgásesemény-konstrukció megfelelő finomságú és tipológiailag adekvát integ-
ratív leírását teszi lehetővé, hanem más konstrukciók és más jelenségek összefüg-
géseinek koherens kezelését is (aszkriptív konstrukció, terpeszkedő konstrukció), 
és összességében harmonikusan illeszkedik ahhoz az irányzathoz, amely szerint 
„a kognitív nyelvészet mint a funkcionális nyelvészet egyik kidolgozott rendszere” 
jelenik meg, ahogy azt Tolcsvai Nagy (2013: 32) találóan kifejti.

2. A rezultatív konstrukció: kontrasztív rejtélyek

A következő példák a rezultatív konstrukciót szemléltetik:

(1)  As far as I can tell, the only difference between my recipe and a traditional
version is that I didn’t hammer my steak flat.1
 ’Amennyire meg tudom mondani, az egyetlen különbség az én receptem és 
a hagyományos változat között az, hogy nem laposra kalapáltam a steakemet’
(szó szerint: kalapáltam poss steak lapos)

1 http://afeeder.blogspot.com/2007/08/zwiebelrostbraten-steak-fried-onions.html
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(2)  Former Secretary of State Hillary Rodham Clinton has refused to turn her
email server over to an independent third party and claims she has wiped
the server clean,...2
 ’Hillary Rodham Clinton, volt államtitkár, megtagadta e-mail szerverének
független harmadik félnek való átadását, és azt állítja, hogy tisztára törölte
a szervert,...’ (szó szerint: törölte a szervert tiszta)

Broccias (2008) szerint a rezultatív konstrukció olyan szerkezet, amely tartalmaz 
egy rezultatív kifejezést/frázist (’resultative phrase’, RP; 2008: 27) és két esemény 
között fennálló kauzatív viszonyt egy elemi mondaton belül kódol („a causal 
relation between two events in a single clause,” 2008: 101). Az általános rezul-
tatív konstrukció sematikus leírása a következő:

NP1 V NP2 RP (rezultatív frázis)

Levin (1993: 101) szerint a rezultatív frázis fejezi ki (főleg melléknévi frázis 
formában, de főnévi vagy prepozíciós frázisként is) az alakbeli vagy minőség-
beli változást a tárgyban (NP2). 

A rezultatív konstrukciók egy nagyobb szerkezetcsalád tagjai (caused motion 
constructions, okozott mozgás konstrukció), pontosabban ennek metaforikus kiter-
jesztései. A rezultatív konstrukció maga is egy szerkezetcsalád vagy -hálózat, amely 
több specifikusabb mikrokonstrukcióból áll össze (Goldberg–Jackendoff 2004). 

tranzi v rezulta v konstrukció intranzi v rezulta v konstrukció (3) 

kiválaszto  tulajdonságú 
rezulta v (6-7)

nem kiválaszto  tulajdonságú 
rezulta v

normál, nem kiválaszto  
tulajdonságú rezulta v (4)

hamis reflexív (5)

1. ábra. Rezultatív szerkezetcsalád (Goldberg–Jackendoff 2004 alapján)

2 https://www.washingtontimes.com/news/2015/mar/27/hillary-clinton-wiped-email-server-
clean-refuses-t/
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A következő angol példák illusztrálják a hálózatot:

(3)  The pond froze solid. ’A tó szilárdra fagyott’ (szó szerint: fagyott szilárd)
(4)  They drank the pub dry. ’Szárazra itták a kocsmát’ (szó szerint: itták kocs-

mát száraz)
(5)  Wayne went a long time between drinks, but, once started, he drank him-

self stupid.
 ’Wayne lassan iszogatott, de amikor egyszer beindult, hülyére itta magát.’ 
(szó szerint: itta magát hülye)

(6)  The gardener watered the flowers flat. ’A kertész laposra öntözte a virá-
gokat’ (szó szerint: öntözte a virágokat lapos)

(7)  Bill broke the vase into pieces. ’Bill darabokra törte a vázát’ (szó szerint:
törte a vázát darabok-ba)

A kiválasztott tulajdonságú rezultatív konstrukciót („selected property resul-
tative construction”) (6)–(7) tekinthetjük a család központi tagjának. A szerke-
zetcsaládon belül az RP (rezultatív frázis) elvileg változó formában jelenhet meg. 
Angol konstrukciók és ezek magyar, valamint horvát megfelelőinek egyszerű 
összehasonlítása azt mutatja, hogy jelentős eltérések vannak az egyes nyelvek 
között. A fenti angol példákban az RP egy melléknévi frázis (6) vagy egy prepo-
zíciós frázis (7). A magyar kiválasztott tulajdonságú rezultatív konstrukcióban 
az RP mindig vagy sublativus vagy translativus(-factivus) formában jelenik meg:

(8) Bennett és Trouba véresre verte egymást.
(9) Vésővel kockává formálta.

Világos, hogy a (9) példában főnévről beszélhetünk; a (8)-ban a véres mellék-
név, de a véresre szóalakban konverzióval főnév is lehet. Tehát nem biztos, hogy 
az RP melléknévi frázis a magyarban. A magyarban minden angol melléknévi 
rezultatívnak megfelelője lehet a fenti konstrukció, és ugyanúgy minden prepo-
zíciós rezultatívnak is megfelelnének a (8)–(9) konstrukciói. Fordítva ez nem 
mindig igaz, vagyis nem minden fenti magyar konstrukciónak felelhet meg egy 
melléknévi rezultatív az angolban:

(10) A bundáskenyeret aranybarnára sütötte.
(11) She fried the french toast until golden brown.
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Boas (2003: 105) szerint ez nem is rezultatív konstrukció, hanem szakács-
könyvbe való utasítás („cookbook instruction sentences”). A horvátban alig 
található melléknévi frázisként realizálódott RP. Egyértelműen melléknevek csak 
intranzitív konstrukcióban, ott is csak nagyon ritkán jelennek meg, de akkor sem 
az egyértelmű, prototipikus kiválasztott tulajdonságú rezultatív konstrukcióban:

(12) Najeo/najela se sit/sita.
   ’Jóllakottra/degeszre ette magát’

Ezenkívül színt jelölő lexémák találhatók még a horvát konstrukcióban, de 
ezek inkább határozószók vagy prepozíciós kifejezések, és nem melléknevek:

(13) Sve je obojao bijelo/u bijelo.
   ’Mindent fehérre festett’, szó szerint: ’fehéren/fehérbe’

Ugyanaz (vagy nagyon hasonló) a helyzet a többi szláv nyelvben is, például 
a lengyelben:

(14) Maria pomalowała drzwi na czerwono.
 ’Mária pirosra festette az ajtót’

(15) Janek wytarł talerz do sucha.
   ’János szárazra törölte a tányért’ (szó szerint: ’száraz-ig’)
 
Az oroszban:

(16) Сокращая картофель в клинья.
 ’A kumplit hasábokra vágva’ (szó szerint: ’hasábok-ba’)

(17) Она досуха вытерла лужу...
  ’Szárazra törölte a pocsolyát’ (szó szerint: ’száraz-ig’)

Sok nyelvben, így a horvátban is megfigyelhető egy köztes, ún. pszeudorezul-
tatív konstrukció (lásd pseudoresultative, Levinson 2010; spurious resultative, 
Washio 1997), amelyben határozószó jelöli azt az állapotot, amely a cselekvés 
módjából származik:
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(18) Sitno nareži luk/Luk nareži sitno.
’Apróra vágd a hagymát’ (szó szerint: aprón)

Az újlatin nyelvekben sincsenek melléknévi rezultatívok:

olasz:

(19) *Gianni ha martellato il metall piatto.
’Gianni laposra kalapálta a fémet’

spanyol:

(20) *Juan golpeó el hierro plano.
’Juan laposra kalapálta a fémet’

Napoli (1992: 65) állítása szerint melléknévi kifejezések mint rezultatívok 
elvétve lehetségesek, ha a melléknév színt jelöl:

(21) Ha dipinto la macchina rossa.
’Pirosra festette a kocsit’

Kaufmann és Wunderlich (1998: 11) pedig agrammatikusnak tartják az ilyen 
spanyol példákat.

A következő spanyol példa csak nyelvészeti irodalomban fordul elő:

(22) Juan pintó la casa roja. (Demonte 1992: 52)
’Juan pirosra festette a házat’

A prepozíciós kifejezések sokkal gyakoribbak mindkét nyelvben:

olasz:

(23)  Sono arrivate a migliaia e hanno colorato di blu le spiagge della bella
Scario,...
 ’Ezrek jöttek és kékre festették a szép Scario strandjait’ (szó szerint:
kék-ből)
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spanyol:

(24) Si quieres picar la cebolla en cuadritos...
 ’Ha szeretnéd kis kockákra vágni a  hagymát...’ (szó szerint: kis
kockák-ba)

Az olaszban és a spanyolban is vannak pszeudorezultatívok:

olasz:

(25) Quel macellaio taglia le carni sottili.
’Ez a hentes vékonyra vágja a húst’ (szó szerint: vékonyan)

spanyol:

(26)  Se corta la cebolla muy fina.
’A hagymát nagyon finomra kell vágni.’ (szó szerint: finoman)

Összegezve elmondható, hogy nagy a variáció és a nyelvek közti eltérés, de 
úgy tűnik, hogy vannak olyan nyelvek, amelyekben a prototipikusnak tartott 
melléknévi rezultatív konstrukciót nem lehet produktívan képezni, ezek közé 
tartoznak például az újlatin a szláv nyelvek.

3. Kontrasztív tények motivációja: kapcsolat a rezultatív konstrukció és
a mozgásesemény tipológiája között (generatív módra)

Érdekes, hogy annak ellenére, hogy a rezultatív konstrukció nagyon népszerű 
kutatási téma a kognitív nyelvészek között (Boas 2003; Goldberg 1991a, 1991b; 
Goldberg–Jackendoff 2004; Broccias 2000, 2003, 2004, 2008; Peña 2016, 2017; 
Luzondo-Oyón 2014; Ruiz de Mendoza–Luzondo-Oyón 2012), kognitív nyel-
vészek nem próbálták ezeket a nyelvi különbségeket magyarázni vagy motivál-
ni, illetve összefügésbe hozni más jelenségekkel.

Egyetlen példa van erre: egy rövid utalás Hickmann–Hendriks–Champaud 
(2009: 211) tanulmányában. A cikk a nyelvek közti különbségre összpontosít 
a mozgást jelentő igék területén, a francia és az angol nyelv perspektívájából. 
A Talmy-féle (1985, 2001a, 2001b) mozgásesemény-tipológiájából kiindulva 
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észrevették, hogy a perspektiválási preferencia az igei vagy szatellit keretű nyel-
vekben párhuzamban áll a kauzatív-rezultatív konstrukcióval.3

A Talmy-féle mozgásesemény-tipológiában kétféle nyelvtípus létezik. A be-
sorolás azon alapul, hogy a különböző nyelvek hogyan fejezik ki a mozgásese-
mény központi mintázatát (core schema). Meghatározó a path (útvonal) 
komponens, amely Talmynál egy keretet alkot. Ezt a nyelv kódolhatja az ige 
szemantikájában, vagy az igétől elkülönülve a mondatban szatellitszerűen elhe-
lyezkedő egyéb nyelvi elemben (igekötők, prefixumok, prepozíciók, partikulák 
stb.) által. Talmy szerint az angol és a német, de a magyar és a horvát is, szatellit 
keretűek, lásd erre példaként a ’bemegy’ : ’kijön’ igepárok megfelelőit a (27)-ban; 
az újlatin nyelvek viszont igei keretűek; vö. (28):

(27) go in – go out
hineingehen – hinausgehen
bemenni – kimenni
ući – izaći

(28) entrer – salir (francia)
entrare – uscire (olasz)
entrar – salir (spanyol)

A sors iróniája, hogy a fenti Hickmann–Hendriks–Champaud-féle megjegy-
zésből sosem lehetne koherens magyarázatot kihozni, ugyanis a francia rezultatív 
általuk végzett leírása nem egyeztethető össze az igei keretű nyelv státuszával, 
hiszen az informaciók „szétdobálása” inkább a szatellit keretű nyelvekre jellemző. 
Ezt a korrelációt, valamennyire helyesebb formában, generatív nyelvészek már 
évekkel ezelőtt észrevették, és egy egész elméleti konstrukciót építettek fel kö-
rülötte. Beck és Snyder (2001a, 2001b), Snyderre (1995) hivatkozva kiemelik az 
átfedést a Talmy-féle tipológia (Talmy 1985) és Snyder összetett szó paramétere 
(The Compounding Parameter) között. Snyder (1995) amellett érvel, hogy komp-
lex állítmányok vagy „kis tagmondatok” (’small clauses’), mint a rezultatív konst-
rukció, kauzatív konstrukció, dupla tárgyas konstrukció, ige + partikula (vagy 
elválasztható prefix és ige) konstrukció (stb.) produktívak egy adott nyelvben, 
ha ebben a nyelvben az összetettszó-képzés is produktív.

3 „Furthermore, framing preferences also affect other domains beyond space. For example, in 
comparison to the English causative-resultative structure [...], French requires the spreading of 
information across clauses” (Hickmann–Hendriks–Champaud 2009: 211).
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Snyder cikksorozata azt sugallja, hogy az általa említett nyelvi jelenségek szoros 
kapcsolatban vannak egymással. A cikkekből viszont nem derül ki világosan, 
hogy pontosan mely konstrukciók állnak összefüggésben (a cikkek között vannak 
eltérések), de úgy tűnik, hogy itt egy funkcionális rendszerről van szó Nichols 
(1984: 99) értelmében. 

Nichols a funkció fogalmának öt fő használatát elemzi. Az első az ún. kova-
riáció vagy kölcsönös egymástól függés. Az elemek úgy kapcsolódnak össze egy 
funkcionális rendszeren belül, hogy ha az egyik változik, a változás a teljes rend-
szert és a többi elemet is érinti. A funkcionális nyelvészetnek az a feladata, hogy 
kutassa, mi mire és hogyan hat.

A fent említett cikkek közötti eltérések annak köszönhetőek, hogy Snyder és 
társai fokozatosan jöttek rá arra, hogy az általuk szoros rendszerbe állított elemek 
nem úgy működnek, ahogy feltételezték, ezért kénytelenek voltak pár elemet 
kivenni a komplex állítmány halmazából. Snyder (2011) és Goodrich–Snyder 
(2013) három konstrukcióra szűkítette a keretet: 

• melléknévi rezultatív konstrukció, 
• ige + partikula (vagy szétválasztható prefix és ige) konstrukció,
• produktív összetettszó-képzés.
 
Az utolsót, a produktív összetettszó-képzést tekintik a kiváltó oknak, azaz 

szerintük ez lenne annak a feltétele, hogy egy adott nyelvben legyen melléknévi 
rezultatív és ige + partikula (vagy szétválasztható prefix és ige) konstrukció. Ha 
egy nyelv nem rendelkezik produktív összetettszó-képzési rendszerrel, eszerint 
a másik két konstrukcióval sem fog rendelkezni. Ezt több, tipológiailag eltérő 
nyelvből vett adattal támasztják alá:
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1. táblázat. Implikációs viszony a produktív összetettszó-képzés,
valamint a mellék névi rezultatív konstrukció és az ige + partikula konstrukció között 

(Goodrich–Snyder 2013: 21).

Nyelv elválasztható 
partikula

melléknévi 
rezultatív

produktív összetett-
szó-képzés

khmer 
(ausztroázsiai)   

észt 
(finnugor)   

holland 
(germán)   

mandarin 
(sino-tibeti)   

thai 
(thai)   

japán -  

amerikai jelnyelv -  

baszk - - ?

egyiptomi arab 
(afroázsiai) - - -

jávai 
(ausztronéz) - - -

spanyol 
(román) - - -

horvát, szerb 
(szláv) - - -

Bármennyire meghökkentőnek tűnik is az az állítás, hogy az összetettszó-képzés 
mint morfológiai jelenség ilyen módon tudja befolyásolni a szintaxist, azaz gram-
matikai konstrukciók létéről ítéletet lehet hozni ennek az alapján, az adatok mégis 
igen impresszíven konzisztensek. Az egész azonban egy fekete dobozra hasonlít. 
Nincs semmi konkrét nyelvi bizonyíték, csak hivatkozás történik valamilyen 
absztrakt reprezentációs szintre. Snyder (2001: 328) szerint az angol összetett ál-
lítmányok levezetése során szükségszerűen találunk szóösszetételeket valamelyik 
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absztrakt reprezentációs szinten.4 Ismeretlen egy olyan mechanizmus, amely 
szétbontana egy morfológiai képződményt, és újra elérhetővé tenné a szintaxis szá-
mára (hiszen ez a lexikális integritás hipotézise ellen szólna). A szerzők LeRoux-ra 
(1988) és Neelman–Weerman-ra (1993) hivatkoznak, akik a korlátozott szórendi 
lehetőségek miatt a rezultatív és az ige + partikula konstrukciót az afrikaansban és 
a hollandban morfológiai szempontból összetett szavaknak tekintik.

Azonban ha találunk olyan nyelveket, amelyek nem az elvárások szerint vi-
selkednek, akkor a fenti generalizáció veszélybe kerül. A fenti táblázat szerint 
a japán rendelkezik melléknévi rezultatív konstrukcióval, de a valóságban Washio 
(1997: 5) megmutatja, hogy ezek csak elvétve lehetségesek, körülbelül olyan 
ritkán, mint a horvátban, és csak azok a típusok fordulnak elő, amelyek a hor-
vátban is, és amelyek a táblázat negyedik csoportjában állnak (a táblazat alján, 
az utolsó négy sorban), ahol se partikulás igék, se melléknévi rezultatívok, se 
produktív összetett szavak nincsenek. A mandarin kínaiban valóban produktív 
a szóösszetételek képzése, de komoly kétségek merülnek fel a másik két konst-
rukció kapcsán, ha közelebbről megnézzük őket. A kínai elválóige-konstrukció 
nagyon máshogyan fest, mint a magyar, német vagy angol konstrukciók, amelyek 
ugyanerre a névre hallgatnak:

(29a) Bejött a csodabefektetésem.
(29b) Ez a zöld nem jön be a magyaroknak.

(30a) Anstatt einzukaufen, bleiben wir zu Hause.
(30b) Wir werden jetzt einkaufen.

(31a) Turn off the TV!
(31b) Turn the TV off!

A mandarin kínai konstrukció két írásjegyből áll össze, az egyik egy ige, a másik 
egy főnév, ige vagy határozószó, tehát csak az utóbbi esetben lehet szó 
partikuláról.

(32a) Wo  kan jian  le  ta.
 én nézni-látni LE ő
 ’Láttam őt’

4 „English complex predicates necessarily involve a morphological compound at some abstract level 
of grammatical representation.” (Snyder 2001: 328).
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(32b) Ni kan  de3  jian ta  me?
te nézni tud látni ő  ME 

 ’Látod őt?’

Ami ezeknek az igéknek a státuszát illeti (szintagma vagy összetett szó), a mai 
napig nem jött létre konszenzus sinológiai berkekben. Figyelembe véve a konst-
rukciók számát (2000 és 3000 között), a gyakoriságukat, a nem kompozicionális 
jelentést és főleg annak a bizonytalanságát, hogy a két írásjel elválasztható-e 
egymástól, vagy nem, arra a konklúzióra lehet jutni, hogy ezek tulajdonképpen 
idiómák. A mandarin kínai rezultatívot semmiképpen sem lehet prototipikusnak 
nevezni, mivel sehol sincs benne melléknév, hiszen két egymás mellett álló igéről 
van szó (a tárgy és a partikula de állhat a kettő között).

(33a) Na tiao gou fei      xing          le wo mama. 
    ugat  fölébred  

’Az a kutya ugatva fölébresztette az anyámat’

(33b) Na tiao gou fei de wo mama xing le. 
’Az a kutya   ugatva fölébresztette az anyámat’

Melléknevek előfordulhatnak a kínai rezultatív konstrukcióban, de ez egy 
speciális konstrukció, ún. túlzó rezultatív (’excessive resultative’), amely az in-
tranzitív (passzív vagy mediális) konstrukciótípusba tartozik:

(34) Qiang qi      ai    le.
fal        épül alacsony PART
’A fal a vártnál alacsonyabbra épült’

Grčević (2016) elismeri, hogy a szuffixáció a legproduktívabb szóalkotási 
folyamat a horvátban, de nem tagadja, hogy a kompozíció is létezik, és azt sem 
állítja, hogy nem produktív:

(35)  bjelokost ’elefántcsont’, zloduh ’démon’, samohvala ’öndicséret’, spo-
men-ploča ’emléktábla’, bruto-prihod ’bruttó kereset’, vodopad ’vízesés’,
mesožder ’húsevő’, kavopija ’kávéivó’

Az észt rezultatívok kivétel nélkül translativusban jelennek meg, tehát a helyzet 
hasonló, mint a magyarban, az azonban nem biztos, hogy a magyar rezultatív 
melléknévi frázis. A törökben a melléknévi rezultatív olyan marginális, mint 
a horvátban (csak a festés és vágás igéivel lehetséges, John arabayı kırmızıya 
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boyadı ’John pirosra festette az autót’, John domatesi ince dilimledi ’John vékony-
ra szeletelte a paradicsomot’, ahol a -ce adverbiális szuffixum), semmiben sem 
hasonlít a partikula + ige konstrukcióra (sőt, néhány idegen nyelvből származó 
elemen kívül nincsen semmiféle prefix), de az összetett szavak képzése viszony-
lag erős. Az albánban a kompozíció produktív (Geenesin–Matzinger 2016: 3125), 
de nincsenek benne se elvalásztható partikula + ige konstrukciók, se prototipi-
kus rezultatív konstrukciók (hasonlóan, mint a horvátban).

Összegezve elmondható, hogy az az állítás, hogy a produktív kompozíció 
a gyökere és a feltétele minden komplex állítmánynak, nem igazán meggyőző. 
A helyzet akkor sem javul, ha elismerjük, hogy a rezultatív konstrukciónak két 
típusa létezik, ahogy Washio (1997) javasolta. A gyenge típusnál, ahol olyan igék 
fordulnak elő, mint a fest, a tárgynak az állapota változik meg, függetlenül attól, 
hogy a rezultatív frázis implicit marad vagy sem, míg az erős típusnál csak akkor 
lehet változásra következtetni, ha a rezultatív frázis jelen van. A japánban és 
a szláv nyelvekben a gyenge típus található meg.

Ezen a ponton, ha már meggyőződtünk arról, hogy Snyder javaslata nem vezet 
sikerre, hiszen a nyelvi adatok nem bizonyítják a korrelációt a rezultatív konst-
rukció és a produktív összetettszó-képzés között, illetve az implikációs viszonyt 
a kettő között (produktív összetettszó-képzés ⇒ melléknévi rezultatív konst-
rukció), felmerülhet az a gondolat, hogy a nyelvek közti különbségek a rezultatív 
konstrukciót illetően a Talmy-féle tipológiai paraméterekre vezethetők vissza. 
Acedo-Matellán (2012, 2016) szerint a Talmy-féle tipológiát is módosítani kell, 
a szatellit keretű nyelvek erős vagy gyenge szatellit keretűek lehetnek. Az erős 
rezultatív konstrukció csak az erős szatellit keretű nyelvekben lehetséges (angol, 
holland), míg a gyenge szatellit keretű nyelvekben csak gyenge rezultatívok ta-
lálhatók. Azonban a helyzet ennél bonyolultabb.

Sok esetben a nyelvek különböző arányban eltérő viselkedést mutatnak, in-
gadoznak vagy változnak. Rózsavölgyi (2015) megmutatja, hogy

„a modern olasz Talmy tipológiai felosztását tekintve nem sorolható egyér-
telműen sem a verb-framed, sem a satellite-framed típusba, hanem valahol 
félúton található a kettő között. A standard olaszban most kibontakozóban 
lévő helyhatározói értelmezésű partikulák (ezeknek is különböző fejlődési 
fokozatai, amelyek az immár majdnem teljesen elhomályosuló latin örökségű 
prefixumok helyébe léptek/lépnek) és e partikulák egyre jobban elterjedő 
használata a prepozíciókkal együtt a szatellit elemek javára kezdi billenteni 
a mérleget.” (Rózsavölgyi 2015: 44) 
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Bizonyos nyelvek egyik kategóriába sem tartoznak egyértelműen, például 
a thai (Zlatev–Yangklang 2004) egy ilyen „equipollens keretű” nyelv. Goschler 
és Stefanowitsch (2013: 11) véleménye szerint: 

„… lehetséges, hogy át kell gondolni a mozgásesemények nyelvi kifejezésé-
nek azok konceptualizációjára gyakorolt potenciális hatására vonatkozó 
kérdéseket. Ha a nyelvközi tipológia nem mutat olyan éles határokat, amint 
azt a spanyol és a német tankönyviminta-szerű esete alapján feltételezhetjük, 
és ha a nyelvek inkább vegyes típusokhoz sorolhatók, akkor kétségessé válik, 
hogy kimutatható-e a konceptualizáció különböző nyelvek általi stabil, rend-
szeres befolyásoltsága. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nincs ilyen hatás, 
hanem azt, hogy ez az eddig feltételezettnél általában sokkal finomabb kü-
lönbségek és nagyobb variáció formájában fog megmutatkozni, valamint azt 
is, hogy bizonyos nyelvek kódolási stratégiái túlságosan heterogének lehetnek 
ahhoz, hogy a mozgásesemények konceptualizációját mérhető módon be-
folyásolják.”5 

Úgy tűnik, hogy minden, amit a mozgásesemény-konstrukciókban látunk, 
ugyanolyan epifenomén, mint a rezultatív, azaz mindkettő valami másnak a kö-
vetkezménye. A kérdés az, hogy mi lehet mindezeknek a mélyebb gyökere.

4. Mért kell Prágába menni?

A Prágai iskola kommunikációs dinamizmus fogalma kapcsán, illetve a cseh 
nyelvet az angollal összevetve, Mathesius (1961) és Vachek (1961) észrevették, 
hogy a cseh állítmány sokszor egyszerű ige, míg az angolban az állítmány gyakran 
komplexebb, az ige mellett találunk egy főnevet vagy egy melléknevet, és ilyenkor 
tulajdonképpen a szemantikai súlypont is az utóbbi elemen található. Tehát a cseh 
igék, illetve állítmányok zöme centripetális (maga felé vonzza a szemantikai 
súlypontot), az angol igéknél, illetve állítmányoknál viszont kimutatható a centri-
fugális tendencia (kifelé taszítják a szemantikai súlypontot). Hasonlókat már 

5 „(…) questions about a potential impact of linguistic motion-event encoding on the conceptua-
lization of motion events may have to be reconsidered. If the typology is cross-linguistically not as 
clear-cut as textbook cases like Spanish and German may suggest and if languages are more typically 
mixed types, then it is doubtful that we will find stable, systematic cross-linguistic effects on con-
ceptualization. This is not to suggest that there are no such effects at all, but that they will be generally 
more subtle and more variable than has so far been assumed and that at least some languages may 
be too heterogeneous with respect to their encoding strategies to influence conceptualization to 
a measureable degree.”
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Curme (1931: 22) is leírt. Ezeket modernebb nyelvezetre lefordítva a centripetá-
list mondhatjuk igei keretűnek, a centrifugálist pedig szatellit keretűnek.

A Talmy-féle tipológia így bizonyos értelemben spanyolviasz-típusú „újrafel-
fedezésnek” tűnik, de az eredeti ötlet, a prágai, előnyösebb. Ez a koncepció tágabb 
elméleti keretet kínál lehetőségként a fenti konstrukciók és más egyéb jelenségek 
összefüggéseinek koherens kezelésére. Természetesen ezt egy kontinuumon belül 
kell figyelembe venni, ami azt jelenti, hogy a nyelvekben az egyik vagy a másik 
tendencia domináns vagy default lehet, de a centripetális és centrifugális állít-
mány csak két extrém pólus, a legtöbb nyelv valahol a kettő között mozog. 

Két kis finomítást javaslok, amelyek az elméleti felvetéseket a nyelvleírásban 
adekváttá teszik. Az egyik az, hogy figyelembe kellene venni John Hawkins (1986) 
és Frans Plank (1984) kutatásait. Ez azt jelenti, hogy a morfológiai adottságok 
döntően meghatározzák a mozgásteret: egy morfológiailag gazdagabb nyelv 
többet fog tudni az állítmány igei magjába „beszívni” (szemantikai és szintaktikai 
szinten is). Vagyis az (igei) predikációk száma nagyobb lesz, ami kisebb mértékű 
poliszémiával jár. Ellentétben ezekkel, egy morfológiailag szegényebb nyelv nem 
tud annyit az igei magba „beszívni”, hanem épp fordítva, sokat fog annak a „ke-
ringési pályájára” kidobni. Egy ilyen nyelvben magasabb a poliszémia mértéke, 
az igék száma pedig alacsonyabb (Brdar-Szabó–Brdar 2004). 

Azonban a centripetális tömörítésnek is vannak határai, ezért szükséges a má-
sik finomítás. Amit nem lehet az igei magba beépíteni, azt ezek a nyelvek nem 
az állítmányon belüli szatellitekbe helyezik, hanem egy „külső keringési pályára”, 
gyakran mellékmondatokba. Tehát az ún. dominánsan centripetális nyelvekben 
egy szekunder centrifugális szerveződési rendszer is működik. Most már meg 
lehet érteni Hickmann–Hendriks–Champaud (2009: 211) fent idézett szavait 
(„spreading information across clauses”). Ez szintén magyarázza azt, hogy az 
első példát:

(36a)  As far as I can tell, the only difference between my recipe and a traditional 
version is that I didn’t hammer my steak flat.

horvátra csak két mondattal lehet lefordítani:

(36b)  … da je jedina razlika između mog recepta i tradicionalne verzije da 
ja nisam tukao odrezak dok ne postane pljosnat… 

 ’hogy az egyetlen különbség az én receptem és a tradicionális recept 
között az, hogy én nem vertem a steakemet, amíg nem lett lapos’
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Ugyanezt rendszeresen láthatjuk több más konstrukció esetében is. Ez a le-
hetőség természetesen a magyarban is létezik, így Brdar-Szabó (ebben a kötet-
ben) megmutatja, hogy bizonyos igéknél a cselekvés eredménye rezultatív frázis 
helyett a szekunder centrifugális szerveződés szintjén mellékmondatként jele-
nítődik meg.

Most még két rövid esettanulmányon fogom megmutatni, hogy a centrifugá-
lis-centripetális kontraszt más konstrukciótípusokban is észrevehető. Az első 
egy nagyon gyakori konstrukció, a bővített aszkriptív konstrukció (kopula + 
predikatív melléknévi frázis). Ez a konstrukció bővített, amikor a predikatív 
melléknévi frázisban egy kiegészítő frázis van (mint a (37) angol példában). 
Ennek megfelelőjeként a horvátban és a magyarban centripetális állítmányt 
találunk; vö. (37-38a-39a), a kiegészítő nélkül viszont predikatív melléknevet, 
ami enyhén centrifugálisnak tekinthető; vö. (37-38b-39b):

(37)  I am very adaptable – to circumstances.
(38a)  Vrlo se lako prilagođavam – okolnostima.
(38b)  Vrlo sam prilagodljiv (*okolnostima)

(39a)  Nagyon könnyen alkalmazkodom a körülményekhez.
(39b)  Nagyon alkalmazkodó vagyok (*a körülményekhez).

Bizonyos eseteken az angol bővített konstrukciónak inkább egy igei állítmány 
és egy alárendelt mondat felel meg (szekunder centrifugális szerveződés) (vö. 
Brdar–Brdar-Szabó 2003; valamint Brdar–Brdar-Szabó–Gradečak-Erdeljić–
Buljan 2010):

(40) He was open about it.
(41) Nyíltan beszélt róla/nyitott volt, amikor beszélt róla.
(42) Otvoreno je govorio o tome/bio je otvoren kada je o tome govorio.

A többi germán nyelvben is találunk bővített konstrukciót:

német:

(43)  Ich war ja wenigstens offen darüber / Ich habe ja wenigstens offen darüber 
gesprochen.

holland:

(44) Ik ben er tenminste open over geweest.
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A szláv nyelvekben viszont ilyen esetben vagy centripetális vagy szekunder 
centrifugális állítmányal találkozunk.

Hasonló eredményre jutunk a funkcióigés (ún. terpeszkedő) szerkezetek an-
gol–horvát–magyar kontrasztív elemzése során is. A funkcióige vagy másként 
könnyű ige (ang. light verb) egy szemantikailag viszonylag „kiüresedett”, általános 
jelentésű ige, az állítmány szemantikai magja centrifugálisan el van helyezve egy 
nominalizációban:

(45)  In the winter of 1990-91 he made an attempt to climb the Rupal Face of 
Nanga Parbat,…6 ’1990-1991 télen megkísérelte megmászni a Naga 
Parbat Rupat oldalát’ (szó szerint: megcsinálta a kísérletet)

(46)  Alonso tesz még egy utolsó, elkeseredett próbálkozást a Ferrarinál7

(47)  Još jednom je pokušao završiti pjesmu. ’Még egyszer próbálta befejezni 
az éneket’

(48)  No more oil, and then their country starts coming to a stop, including 
their military, which is their largest oil consumer.8

(49)  Az ország lassan leáll, beleértve a hadsereget is, amelyik a legnagyobb 
fogyasztó.

(50)  Cijela zemlja zastaje, uključujući i vojsku, koja je najveći potrošač 
nafte.

Ez a konstrukció, ahogyan a fenti példák is mutatják, kevésbé produktív 
a  magyarban, mint az angolban, és még kevésbé a  horvátban (50) (vö. 
Gradečak-Erdeljić–Brdar 2012).

Ebbe a konstrukciócsaládba tartozik az úgynevezett eponimikus igei konst-
rukció is (vö. Brdar-Szabó–Brdar 2017):

(51)  Like when you’re a big hero in the Boy Scouts, rescuing a drowning frog 
or something, and the other guys say you did a John Wayne?9

  ’Mint amikor nagy hős vagy a cserkészeknél, megmentesz egy fulladó 
békát vagy ilyesmi, és a többi srác azt mondja, hogy John Wayne-t 
csináltál?’

6 https://www.thebmc.co.uk/successful-broad-peak-attempt-appears-to-have-ended-in-tragedy
7 https://hu.motorsport.com/f1/news/
f1-2018-nemet-nagydij-brundle-szerint-alonso-beprobalkozik-a-ferrarinal/3147100/
8 Clancey, Tom: The Bear and the Dragon. New York: Berkely Books, 2000, 611.
9 https://www.rogerebert.com/interviews/interview-with-john-wayne

https://hu.motorsport.com/f1/news/f1-2018-nemet-nagydij-brundle-szerint-alonso-beprobalkozik-a-ferrarinal/3147100/
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(52)  You just got to do a Trump and say damn the torpedoes,...10

’Trumpot kell csinálnod és mondanod, hogy átkozottak a torpedók,...’

Eponimikus főnév vagy eponima (ἐπί epi ‘-ról, ről’ és ὄνομα onyma ‘név’), egy 
személy, hely vagy ritkán egy esemény neve, amely szorosan fűződik valamilyen 
konkrét vagy absztrakt jelenséghez (például tudós és általa felfedezett szabály, 
feltaláló és találmány stb.). A fenti példákban az eponimák metonimikusan állnak 
valamilyen jellegzetes cselekvés helyett, de eponima lehet egy személynévből 
keletkezett terminus (egészségügyi, sport stb. szakkifejezés) is. Eponimák elő-
fordulhatnak egy köznév kíséretében, például McBurney-metszés, vagy Jurcsenko 
ugrása, vagy elliptikusan, kíséret nélkül, például Apgar, Tsukahara. 

Az angolban nemcsak viszonylag semleges könnyű igéket találunk ezekben 
a szerkezetekben, mint a do, hanem súlyosabb igéket is, mint a perform vagy 
a pull, elliptikus vagy teljes eponimikus kifejezéseket:

(53)  They did the APGAR while…11 ’Csinálták az APGAR-t, míg…’
(54)  The neo-natalogist was in the room to take the APGAR…”12 ’A neona-

tológus bent volt a helyiségben, hogy elvégezze az APGAR-t…’
(55)  Dr. Apgar advocated for someone other than the delivery attendant or

obstetrician to perform the Apgar….13 ’Dr. Apgar azt javasolta, hogy az 
Apgart végezze más, és ne a szülésznő vagy a szülészorvos.’

(56)  Did Paris pull the Houdini deliberately, or was she simply eclipsed by
the Kardashians?14 ’Paris szándékosan húzott Houdinit, vagy Kar da shia-
nék egyszerűen túlszárnyalták?’

Ezt a konstrukciót a magyarban teljes eponimikus frázissal és/vagy egy „sú-
lyosabb” (formális/semleges vagy informális) igével találjuk meg:

10 https://www.2gb.com/you-just-got-to-do-a-trump-a-fresh-political-approach-is-needed/
11 https://community.babycenter.com/post/a25351617/apgar_score_while_holding_baby
12 https://www.quora.com/What-goes-through-a-husbands-mind-when-his-wife-is-giving-birth-
to-their-child
13 http://blogs.oregonstate.edu/kkh2/2-social-factors/
14 https://www.inquisitr.com/2993132/why-kim-kardashian-must-thank-paris-hilton-even-as-blac-chyna-
plots-kardashians-coup-detat/
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(57) Az Apgar-tesztet a születés után 1 perccel és 5 perccel végzik el.15

(58)  Egyébként mindenképpen be kell mennie azoknak is akik bábával szül-
nek, mert: anyakönyvezik a babát, megvizsgálják, apgar tesztet csi nál-
nak, …16

(59) Zseniális neymart húzott egy tenisszező Wimbledonban.17

(60)  Ronaldo mesterhármast lőtt, De Gea Kariust húzott a vb első csúcs-
meccsén.18

(61)  A szerb azonban húzott egy Federert, a háló mellett (szabályosan) vissza-
adta a labdát, és bár Millman ezt is elérte, Djokovics végül megnyerte.19

(62)  …. újraválasztása érdekében húzott egy gyurcsányt, és kozmetikázta az 
államháztartás mérlegét.20 

Ezek mellett találunk eponimikus igét is, vagyis szuffixáció által képzett centri-
petális állítmányt:

(63)  ... addig a babát apgarozták, mérték…21

(64)  Vinícius „neymarozott” egyet, majd jött a balhé…22

(65)  Rétvári Bence csak Gyurcsányozni és most már Horn Gyulázni is tud!23

Hasonló centripetális állítmányok ritkábban előfordulnak az angolban is (főleg 
az ún. way-konstrukcióban, Jackendoff 1990):

(66)  Somehow he sort of John Wayned his way through the whole busi-
ness,…24 ’Valahogyan át-John-Wayne-zte magát az egész üzleten.’

(67)  Jacob “John Wayned” his way through life…25 ’Jacob „át-John-Wayne-
zte” magát az életen…’

15 https://www.csaladinet.hu/hirek/baba/babagondozas/26043/
quot_mit_csinalnak_a_kisba bammal_quot_-_ezeken_a_vizsgalatokon_esik_at_az_ujszulott
16 https://www.hoxa.hu/mi-az-eljaras-ha-valaki-szaksegitseg-forum-oldal-3
17 https://player.hu/sport-3/zsenialis-neymart-huzott-egy-teniszezo-wimbledonban/
18 https://player.hu/vb-2018/portugal-spanyol-b-csoport/
19 https://index.hu/sport/tenisz/2018/09/06/novak_djokovics_john_millman_adogatas_
djokovics/
20 https://index.hu/kulfold/2016/04/15/brazilia_legfelsobb_birosag_dilma_elmozditas/
21 https://www.babanet.hu/tarsalgo/viewtopic.php?p=1669013
22 https://rangado.24.hu/video/2018/11/21/vinicius-neymarozott-egyet-majd-jott-a-balhe-video/
23 https://olkt.hu/retvari-bence-csak-gyurcsanyozni-es-most-mar-horn-gyulazni-is-tud/
24 http://newmexicomercury.com/blog/comments/provincial_matters_6_2_2014
25 https://www.dailyastorian.com/opinion/columns/guest-column-icon-of-astoria-to-be-hono-
red-friday/article_2258be62-6140-11e9-b18e-6b2467671577.html
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5. Összegzés

Tanulmányom kiindulópontja egy egyszerű összehasonlítás volt az angol rezul-
tatív konstrukció és ennek kontrasztív (főleg magyar és horvát) megfelelői között. 
Már kevés példa alapján is látható, hogy a lehetőségek a magyarban és különö-
sen a horvátban jóval korlátozottabbak, mint az angolban, mivel ezekben a pro-
totipikusnak számító melléknévi rezultatív konstrukciót nem lehet produktívan 
képezni. Annak ellenére, hogy a rezultatív konstrukció nagyon népszerű kuta-
tási téma, kognitív nyelvészek nem próbálták ezeket a nyelvi különbségeket 
magyarázni vagy motiválni. A generatív nyelvészeten belül viszont észrevették 
az átfedést a Talmy-féle mozgásesemény-tipológia és Snyder Összetett Szó Pa-
ramétere között: a komplex állítmányok (mint a rezultatív konstrukció vagy 
a (mozgás) ige + partikula konstrukció) produktívak egy adott nyelvben, ha 
ebben az összetettszó-képzés is produktív. Mivel a nyelvi adatok nem bizonyít-
ják a korrelációt a rezultatív konstrukció és a produktív összetettszó-képzés 
között, felmerült az a gondolat, hogy a nyelvek közti különbségek a Talmy-féle 
tipológiai paraméterekre vezethetők vissza. Dolgozatomban bemutattam, hogy 
a mozgásesemény-konstrukció ugyanolyan epifenomén, mint a rezultatív, azaz 
mindkettő motiválható a Prágai iskola kommunikációs dinamizmus felfogása, 
illetve centrifugális és centripetális állítmány koncepciója által. Már ennek a dur-
vaszemcsés kontrasztív elemzésnek az alapján is látható, hogy a centripetális/
centrifugális szerveződés jelentős hatással bír: sok nyelvben különféle jelenség 
forma-jelentés viszonya ezzel jobban motiválható. A bővített aszkriptív konst-
rukció és az eponimikus igei konstrukciók példáján végzett esettanulmány be-
mutatta, hogy a rezultatív különféle szerkezettípusain kívül más konstrukciók 
esetében is jó magyarázattal szolgálnak ezek az elvek. Természetesen a nyelvek 
nem egyszerűen mindig és mindenhol centripetálisak vagy centrifugálisak; 
a helyzet sokkal differenciáltabb, és mindez további kontrasztív és tipológiai 
kutatást követel.
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